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  محتويات الشريط :

الم في  - 1 غ في عدم الك تتمة الكالم حول األصل الذي أصَّله جماعة التبلي
ى هللا . (  دعوة إل ي ال د الخروج ف ه والسياسة والخالف والجماعات عن الفق

00:00:43 (  
تة  - 2 ب الس اً الكت اً حافظ ون عالم ى هللا أن يك داعي إل ي ال ترط ف ل يش ه
  ) 00:15:14غيرها؟. وما أقسام العلم الشرعي ؟. ( و

ك . (  - 3 ى ذل ة عل ر األدل ع ذك ع م ج التمت ية ح ى فرض يخ عل ه الش تنبي
00:24:17 (  

درس جماعة ، وينصب  - 4 هناك أمور تفعلها جماعة التبليغ كالذكر بعد ال
ي  رة ف دوا ثم م يج إذا ل روجهم ، ف د خ ذكر هللا عن جد ي ي المس نهم ف د م واح

ذا؟. ( خروجه ى ه يقكم عل ا تعل م أرجعوا ذلك إلى غفلة من نصبوه للذكر ، فم
00:35:14 (  

الس  - 5 و ج درس وه درس أن ي نة للم غ ( إن الس ة التبلي ول جماع ل ق ه
ده ) صحيح؟. (  والسنة للداعي أن يدعو إلى هللا وهو واقف ممسك العصا بي

00:42:37 (  
ا و هل نفهم منكم إبطال دعوة جماعة التبليغ با - 6 م ال تبطلونه لكلية أم أنك

  ) 00:48:44إنما تطالبون بإجراء إصالحات عليها؟. ( 

**************** 
الم في  - 1 غ في عدم الك تتمة الكالم حول األصل الذي أصَّله جماعة التبلي

ى هللا . (  دعوة إل ي ال د الخروج ف ه والسياسة والخالف والجماعات عن الفق
00:00:43 (  

يخ : ل الم الش ون؟، ألف فه م ملي دون ك ذين يع لمين ال ل المس وم ك لمون الي س
مليون أو يزيدون، هل األلف مليون كلهم يقولون: أشهد أن ال إله إال هللا؟ يمكن 
اً صحيحاً  ة فهم ذه الكلم م ه ى فه وا عل ؤالء اتفق ل ه دروز ، ه نهم ال ون م يك

  ينجيهم من الخلود في النار يوم القيامة؟.
لم يتفقوا، ولذلك هم لما قالوا هذه الكلمة يعنون ما  الجواب: مع األسف الشديد



ا في موضوع: ُ  ﴿ يقولون؛ ألننا إذا دخلن هَ إِالَّ اہللَّ هُ ال إِلَ اْعلَْم أَنَّ د: ﴾فَ ] 19[محم
الهم  ذا لسان ح ق، ه نا جماعة تفري ع، ولس فرقنا الصفوف، ونحن جماعة جم

  ولسان قالهم.
ا أما نحن معشر السلف فنقولها صراحة، ولك ذهبنا بم ن قبل أن نقولها ندعم م

ين كان عليه رسول هللا  ين المحق ، فنحن مفرقون نفرق بين الحق والباطل، ب
ن  ا م ل غيرن ا يفع ين كم ين والمبطل ين المحق ّوِي ب ين، وال نس ين المبطل وب

  اآلخرين.
اذلية،  ة الش يوخ الطريق د ش ا أح الة ألفه اك رس ان هن ي دمشق ك ت ف ا كن لم

دخل وأصله مغربي، عنو ذا ، وت ي أجمل من ه ان الرسالة: ال إله إال هللا، ما ف
و أن  ة، ول في الداخل: ال إله إال هللا، أي: ال رب إال هللا، هكذا فسر اآلية الكريم
يئاً ال  اده ش ا أف ذا الشاذلي م كافراً قال: ال إله إال هللا بهذا المعنى الذي شرحه ه

ون: ال رب إال هللا، في الدنيا وال في األخرى، لماذا؟ ألن المشرك انوا يقول ين ك
انوا  روبتهم األصيلة ك م بع تكبرون، إذاً ه ه إال هللا يس م: ال إل ل له نهم إذا قي لك
م  ذه ل رفتهم ه نهم مع ه الصحيح، ولك ى الوج د عل ة التوحي ى كلم ون معن يعرف
بعض  ك؛ ف تغنهم شيئاً؛ ألنهم كفروا بهذا المعنى الصحيح، وعلى العكس من ذل

لمين حينم ه إال هللا؛ المس ون: ال إل ركون ال يقول ه إال هللا، المش ون: ال إل ا يقول
ى  م يعلمون معن ألنهم إذا قالوا: ال إله إال هللا، نافقوا وهم يريدون أن يعلنوا، فه

  (ال إله إال هللا) لذلك ال يقولون.
ون  المسلمون ال يعلمون معنى: (ال إله إال هللا) إال القليل منهم، ولذلك هم يقول

ى كله ان إل ه من اإلتي ا تفعلون م أن م ين له م: ال إله إال هللا، لكن إذا أردت أن تب
د  م، والصالة عن م، والحلف به ذر له األولياء والصالحين، والذبح عندهم، والن
مقابرهم .. إلخ، فهذا كفر بال إله إال هللا؛ ألن معنى (ال إله إال هللا) ليس هو ذاك 

اذلي:  ود بحق المعنى الذي ذكرناه عن الش اه: ال معب ا معن ال رب إال هللا، وإنم
ة  ذه الكلم في الوجود إال هللا تبارك وتعالى، وحينما يفهم المسلم كلمة الشهادة ه
ه  ا فهم الطيبة (ال إله إال هللا) فهماً صحيحاً؛ فيجب أن يطبقه تطبيقاً صحيحاً كم

ه إال المفهوم  فهماً صحيحاً، ومن هنا يظهر الفرق بين الذين يؤمنون بال إل هللا ب
ر الصحيح، تختلف  المفهوم غي ه إال هللا ب ون بال إل ذين يؤمن الصحيح، وبين ال

  تصرفاتهم في هذه الحياة.
ذر  ر هللا، وين ذبح لغي لن تجد مؤمناً بهذه الكلمة الطيبة على المعنى الصحيح ي
اء والصالحين،  ور األولي د قب ر هللا عن ر هللا، ويصلي لغي لغير هللا، ويحلف بغي



يئاً من ل ر!! ن تجد عند هؤالء ش ا اآلخرون هللا أكب ك، بينم واذل د من  اذهب عن
ون،  و ملع ر هللا فه ذر لغي اك! ومن ن ذور هن يسمى بسيدي شعيب، وشوف الن

الم: ه الس ال علي ا ق ون  «كم و ملع ر هللا فه ح لغي ن ذب و  ،»م ون وه كيف ملع
  بيقول: ال إله إال هللا؟! لم يفهم ال إله إال هللا.

ذلك  ذه ليست دعوة ول ام، ه ة لألن ر مفهوم ى اإلسالم بصورة غي دعوة إل فال
  اإلسالم، وإنما هي دعوة إلى جانب من جوانب اإلسالم.

ان: األول: هو  يئان اثن غ ش ين من جماعة التبلي ر لهؤالء اإلخوان الطيب وخي
ننصحهم دائماً أن يتفرغوا لطلب العلم وال يتفرغوا للدعوة؛ ألن للدعوة رجاالً، 

ي وقد  ان: هل تعلمون أن النب أرسل بالعشرات  قلت لهم هناك وفي كل مك
ي  ـ عل ة الصحابة ك والعشرينات دعوة إلى المشركين، أو أرسل أفراداً من نخب
ي ،  ة الكلب ي موسى األشعري ، و دحي ل ، و أب ن جب بن أبي طالب ، و معاذ ب

رة وا لهم، وم ه السالم يرس دة وقعت هؤالء الدعاة هم الذي كان الرسول علي ح
ى  وا أن معن أن أرسل سبعين من قراء الصحابة، وبهذه المناسبة يجب أن تعلم
قراء الصحابة هم علماؤهم؛ ألننا ال نتصور يومئذ قارئاً كقرائنا اليوم يحسنون 
يئاً،  رآن ش ن الق رءون م ا يق ون م ن ال يفقه د، لك ل والتجوي راءة والترتي الق

  الصحابة لم يكونوا هكذا.
ى هللا عز وجل، فذهبوا إلى قب دعوا إل وا لي نهم أن ينزل وا م يلة مشركة، وطلب

راء أصحاب الرسول  وهم، سبعين من ق م فقتل م غدروا به ان ث فأعطوهم األم
ك : ن مال ا رأيت رسول هللا  " عليه السالم، ولما بلغه خبر قتلهم قال أنس ب فم

 ول ف يهم ويق دعو عل ان ي راء! فك ي وجد على ناس كما وجد على هؤالء الق
ا: وان  «صالة الفجر وغيره م العن رعالً وذك ماها  »".الله ل أخرى س وقبائ

  عليه السالم؛ ألنهم قتلوا هؤالء الصحابة من القراء الكرام.
هكذا كان رسول هللا عليه السالم  يرسل علماء، فما بال هؤالء المسئولين من 

اس ال ل ن د يرس ي الهن تان أو ف ي باكس اك ف هم هن غ ورئيس ة التبلي م جماع  عل
ه  ول علي دوا بالرس ه يجب أن يقت وا أن م لعلم دهم عل ان عن و ك ه ل دهم؛ ألن عن
ه  ه قول زل علي ا أن ول حينم ا الرس اذا دع ى م ول؟ إل ل الرس اذا فع الم، وم الس

ْر  ﴿تعالى:  َك فََكبِّ ِذْر * َوَربَّ ْم فَأَن دَّثُِّر * قُ ا اْلُم ا أَيَُّه دثر: ﴾يَ ا 3-1[الم ا كم ]؟ دع
ل  اس ال دعت الرسل من قب ا لهؤالء الن وا الطاغوت، فم دوا هللا واجتنب أن اعب

رام  ه الصحابة الك ا إلي ا دع ى م ه السالم، وإل ا الرسول علي ا دع يدعون إلى م
ي  ي الصحيحين أن النب اء ف الم؟ ج ه الصالة والس ول علي يم الرس ا  بتعل لم



ه شها «أرسل معاذاً إلى اليمن ماذا قال له؟ قال: دعوهم إلي ا ت دة أن ليكن أول م
اً من كل »ال إله إال هللا  ، ليكن أول ما تدعوهم إليه ال إله إال هللا، فهؤالء جميع

الجماعات التي ذكرناها آنفاً، من اإلخوان المسلمين ، من حزب التحرير ، من 
ه  ذا ل ه إال هللا، وه ه شهادة أن ال إل دعون إلي ا ي جماعة التبليغ ، ال يكون أول م

  اآلن: سبب سبق أن ذكرته وأجمله
ه إال  وا: ال إل لمين بيقول أوالً: لظنهم أن المسلمين ليسوا بحاجة؛ ألن كل المس
ع أن  ن الواق ل، لك يل حاص مه: تحص ذا اس اذا؟! ه ى م دعوهم إل هللا، إذاًَ◌ ن
انوا  م ك دعوهم؛ ألنه ا ت ه إال هللا أول م هادة أن ال إل ى ش م إل ود: ادعه المقص

ً -عرباً، ولذلك  انوا إذ -كما شرحت آنفا م ك ه إال هللا يستكبرون؛ ألنه ل: ال إل ا قي
انوا  يفهمون أن معنى: ال إله إال هللا، أي: ال معبود بحق إال هللا، أما الرب فما ك

ُ  ﴿ ينكرونه: ]، 25[لقمان: ﴾َولَئِْن َسأَْلتَُهْم َمْن َخلََق السََّمَواِت َواألَْرَض لَيَقُولُنَّ اہللَّ
ون اليوم المسلمون ال يفهمون شهادة الت م يؤمن ا العرب، لكن ه وحيد كما فهمه

لمين بلفظها ويكفرون بمعناها، فلماذا ال تشت ى إغل هذه الجماعات بدعوة المس ل
ون  م منحرف وم أنه لمين الي التوحيد الصحيح؟ السبب: أنهم ال يعلمون واقع المس

  عن التوحيد الصحيح.
ة معنى السبب الثاني: وهو أهم بالنسبة إليهم، هم أنفسهم ال يعلمون ح ال  -قيق

ه إال هللا  ى  -إل ى معن اس إل دعون الن ذلك ال ي ه إال هللا  -ول م ال  -ال إل ا أنه كم
ببين:  نفس الس اذا؟ ل ول هللا، لم داً رس هدوا أن محم ى أن يش اس إل دعون الن ي
ذلك، لكن  م ك د أنه ا أعتق السبب األول: أنهم يشهدون أن محمداً رسول هللا، وأن

دم يخالفون هذه الشهادة؛ ألن داً رسول هللا أال يتق أن محم زم من التصديق ب ه يل
ع  ذا م خ، وه ـ... إل ـ.. ب ام ب اد بنظ رأي باجته ول هللا ب دي رس ين ي لمون ب المس
األسف موجود وواقع، وأوضح مثال قضية االستحسان، االستحسان في بعض 
دم؛  ى ق ائم عل ي المجتمع اإلسالمي هو ق ل شرعي، وف ه دلي ل بأن ذاهب قي الم

  ولون: هذه بدعة حسنة، وماذا فيها يا أخي! إلخ.ألنهم يق
ه إال هللا وأن  دءوا بشهادة أن ال إل دعاة اإلسالميين أن يب ى ال أيضاً: يجب عل

  محمداً رسول هللا بياناً وشرحاً وليس لفظاً فقط.
ى  ات؛ ألن معن دع الخالفي ات ون دع الفقهي ا ن ول بأنن إذاً: ال يجوز نحن أن نق

  ى شهادة ال إله إال هللا وأن محمداً رسول هللا.ذلك: أن ندع الدعوة إل
أيضاً: ال ينقدون الجماعات اإلسالمية أنا سلفي وأنت خلفي، ال تنتقدني لماذا؟ 
ك إذا  دة إذاً من دعوت رق، إيش الفائ ذا يف ى باطل؟ ال. ه ى حق أم عل ي عل ألن



ذا  ك في ضاللك؟ وهك تركتني في ضاللي؟ وإيش الفائدة من دعوتي إذا تركت
ي يج اة الصحابة أن النب اب حي ي كت رؤوا ف م يق ة الحق، ول ول كلم  ب أن نق

ا: دة وصايا ومنه ذا،  أوصى أبا ذر بع ن ه م )، وي ة الئ ( أال تأخذه في هللا لوم
هذه  فقرة هذه وصية من وصايا الرسول عليه السالم لـ أبي ذر ، فيجب إذاً أن 

الفقرات األربع معناها:  نتعلم وأن نعمل بما نعلم، واإلعراض عن التمسك بهذه
  إعراض عن التمسك باإلسالم الذي جاء به عليه الصالة والسالم.

تة  - 2 ب الس اً الكت اً حافظ ون عالم ى هللا أن يك داعي إل ي ال ترط ف ل يش ه
  ) 00:15:14وغيرها؟. وما أقسام العلم الشرعي ؟. ( 

م، ف السائل :  ى العل دعوهم إل ة: أن ن د أو بالنسبة إلى النقطة الثاني م عن عم ه
العلم  د ب ا نحن نري غير عمد يفهمون عنا هذه الكلمة خطأ، فيقولون ويظنون أنن
ا،  ا صغيرها وكبيره العلوم كله اً، وأن يحيطوا ب أن يحفظوا الكتب الستة حفظ

  فمثل هذا نريد له توضيحاً.
م المستقى الشيخ :   العلم العل ال ، ال؛ ما نقول نحن إيش... نحن أوال: نعني ب

وا لينجوا من ا لمين أن يتعلم ى المس ه يجب عل اً: بأن ي ثاني نة، ونعن لكتاب والس
ائم،  من هذه المسائل األربع، أي: لينجوا من أن يقعوا في الخالف، والخالف ق
لم وزاد  م المس ا تعل فهم يرجون إبقاء هذا الخالف بسبب بعدهم عن العلم، وكلم

ي ول ف ا يق ريم فضالً عن  علمه كلما كان ناهياً عن االختالف، ربن رآن الك الق
لُّ  ﴿ :؛ النبي  يَعاً ُك انُوا ِش قُوا ِدينَُهْم َوَك َوَال تَُكونُوا ِمَن الُمْشِرِكيَن ِمْن الَِّذيَن فَرَّ

اذا 32[الروم: ﴾ِحْزٍب بَِما لَدَْيِهْم فَِرُحوَن  ] وهذا واقع الجماعات اإلسالمية، فبم
العلم الصحيح، ذا ب ى ه ذا؟ نقضي عل ى ه ة  نقضي عل ن عام د م م نحن نري ث

ه  المسلمين أن يتعلموا شيئين اثنين: ما يصححون به عقيدتهم، وما يصححون ب
ي  ة في التفسير، في الحديث، ف عبادتهم، ال نريد من كل مسلم أن يكون عالَّم

  الفقه، في اللغة، فهذا له علماء يتخصصون في ذلك، وهذا فرض كفاية.
اء جم ذكره العلم ا ي ان كم العلم علم ين، ف م فرض ع نهم: عل اً ال خالف بي يع

  وعلم فرض كفاية.
ين  ين اثن فرض العين هو: ما يجب على كل مسلم أن يتعلمه، وأنا أضرب مثل

تثنى من  -اختصارا للكالم  -فقط  ه أن يصلي، ال يس الغ واجب علي كل مسلم ب
ه الصالة  ا تصح ب تعلم م ه أن ي هذه الصالة أحد منهم، إذاً كل مسلم فرض علي

وم  شروط لم، فهل يق ى كل مس ذا فرض عل ا، ه ا، وواجباته الصالة، وأركانه
  أفراد جماعة التبليغ في أنفسهم بهذا فضالً أن يبلغوه اآلخرين؟ الجواب: ال.



  فإذاً: هم تاركوا فرض عين فهم مؤاخذون.
ى بيت هللا  مثل ثاني يقابل هذا : الحج إلى بيت هللا الحرام، ليس يجب الحج إل

ِ َعلَى النَّاِس  ﴿ مسلم بالغ مكلف، ذلك ألن هللا عز وجل قال: الحرام على كل َوہلِلَّ
] فقد ال يستطيع المسلم، إما 97[آل عمران: ﴾ِحجُّ اْلبَْيِت َمْن اْستََطاَع إِلَْيِه َسبِيالً 

ه: ال يجب  ول ل لفقره، أو لمرضه، أو ألي سبب آخر، ال يستطيع أن يحج، فنق
ام الحج، أ تعلم أحك ك أن ت ا اآلعلي ي كل -خرون م د هلل ف ا تسمعون والحم  كم

ذا الفرض فال يتعلمون  -سنة ون به نهم يخل في حجاج إلى بيت هللا الحرام، لك
يهم أن  ين عل رض ع ار ف ذهاب ص تطيعون ال ذين يس ؤالء ال ج ه ام الح أحك
يتعلموا أحكام الحج، أما اآلخرون وهم الجمهور الذين ال يجب عليهم الحج فال 

ام الحج؟ أولئك  يجب عليهم تعلم وا أحك يهم أن يتعلم ذي يجب عل الحج، من ال
م  ى عل وا عل يهم أن يكون ئلة؛ عل الفقهاء والعلماء الذين يتوجه الناس إليهم باألس

  بما هم يتعرضون للسؤال عنه.
ا  ة، وكم فإذاً: نحن ال نريد من كل فرد من أي جماعة كانت أن يصير عالم

ـَما رميت بيجاوب"، يقول المثل السوري:" فالن عالم مثل  الصحن الصيني ِل
ا كل  ا قلن ه الصالة كم ذي يجب علي ال نحن نريد فقط كل فرد يقوم بالواجب ال

  واحد يجب عليه إذا بلغ سن التكليف، الزكاة ليست كذلك، الحج ليس كذلك.
فإذاً بعض هذه األحكام فرض عين، من لم يفعل فهو آثم عند هللا، ولذلك نحن 

ول نرى جماعة التبلي ر كجماعة، ال أق لمين و حزب التحري غ و اإلخوان المس
راداً  ذه أف ل الجماعات ه ي ك وان وف ي اإلخ ي أعرف أن ف نهم؛ ألن رد م ل ف ك
ذا  ي أن ه ا ف د أن يجادلن تطيع أح ه ال يس لفي؛ ألن ى الخط الس ا عل يمشون معن

ا: ه ربن ال عن ذي ق و ال ه ه ن ماضون في ذي نح َراِطي  ﴿ الخط ال ذَا ِص َوأَنَّ َه
بِيِلِه مُ  ْن َس ْم َع َق بُِك رَّ بَُل فَتَفَ وا السُّ َّبِعُ اتَّبِعُوهُ َوال تَت تَِقيماً فَ ام: ﴾ْس ]، ال 153[األنع

ة أن في  م بالتجرب نحن نعل ذلك ف ذا، ول أحد من هؤالء يستطيع أن يجادلنا في ه
م  كل هذه الجماعات أفراداً معنا على هذا الخط علماً وعمالً، لكن كجماعة كله

ان  ون بالفرض العيني، أقل شيء أن يعرفوا صالة الرسول ال يقوم كيف ك
نهم،  ده م ذي نري ذا ال ين، ه م إذاً ال يقومون بفرض الع يصلي؛ ما يعرفون، فه

ً -لكن باإلضافة إلى هذا  اء  -كما قلت آنفا اء، علم يهم علم نهم أن يكون ف د م نري
ا يج اً وبم اً، أحاطوا بقدر ممكن من العلم، بما يجب وجوباً عيني اً كفائي ب وجوب

مفرداً، أم أحج  -مثالً -فإذا سأله السائل: أنا ذاهب إلى بيت هللا الحرام، هل أحج 
اه  م أب ذي عل ا أجاب ذاك التركي ال ل م ا يجيب مث اً؟ ربم قارناً، أم أحج متمتع



ونصبه مفتياً، يمكن بعض إخواننا ما سمعوا النكتة، وبخاصة أنه طال الدرس، 
ا وبيقولوا: إن العلم  اً جاف، فخلِّين وا أن مفتي ذه: زعم ة ه ذه النكت ْع شويه به نبَلَّ

ي كيف أخلف من عرض له س ا ابن ال: ي دي، فق ي من بع ه: اخلفن فر فقال ألبي
ا  ك ريثم ة تمشي حال ى طريق دلك عل بعدك وأنا رجل ال أعلم؟ قال معليش أنا ب

اني، وك ى الكرسي في مك ا أنا أعود، قال: هات نشوف، قال: أنت تجلس عل لم
ه: جزاك هللا  ال ألبي والن، وق ألة ق جاءك سائل سألك أي سؤال قل له: في المس
ذي  ي هو ال ادة المفت اس كالع ه، صار الن وه مكان خيراً، سافر المفتي وجلس أب

ده جواب ي عن ا ف اكلهم، م ي مش يهم الجواب ف ر يعط ألة  غي ي المس ا أخي ف ي
ثالً -لسؤال قوالن، كان ا ي: -م ا قلت لزوجت ك ي طجوز: أن ا أحل ل ة، وكلم الق

والن:  شيخ حرم عليك شيخ ألة ق إلخ، هذه طلقت مني َوالَّ ال ؟ يا ابني في المس
ذا وجب  ذا وك ا عملت ك ا طلقت أن ول: م منهم من يقول: طلقت، ومنهم من يق
ن  نهم م ب، وم ول: يج ن يق نهم م والن: م ألة ق ي المس اة َوالَّ ال ؟ ف ي الزك عل

اء يقول:..... وعلى ذلك قيسوا أنتم؛ األمر ال يحتاج إلى شرح كبير، أحد  األذكي
داً، في  هانتبه أن هذا الشيخ روتين عند د أب ا بيجيب شيء جدي مثل المسجلة، م

 : لُّ ك اسأل الشيخ قُ ه: مهل ال لرجل بجانب المسألة قوالن، في المسألة قوالن، ق
  أفي هللا شك؟ قال : يا سيدي الشيخ! أفي هللا شك؟ قال: في المسألة قوالن!!.

ج ال - 3 ية ح ى فرض يخ عل ه الش ك . ( تنبي ى ذل ة عل ر األدل ع ذك ع م تمت
00:24:17 (  

ذا   اآلن قد يأتي حاج قاصد للحج يسأل أحد المشايخ ممن ال علم عندهم من ه
ارن َوالَّ ال ؟  رد َوالَّ ق ا شيخ مف العلم القائم على الكتاب والسنة: شو بدي أحج ي

دها: د  متمتع ؟ يقول له: فيه ثالثة أقوال!، فأيها فعلت ماشي الحج، وبيزي من قل
ذا ال أصل  ال رسول هللا؛ ألن ه ول: ق ا يق عالماً لقي هللا سالماً، وإن شاء هللا م
له، أما أنها كفقه فهي فقه، من قلد عالماً لقي هللا سالماً، هذا يجب أن يكون في 
األمة من يرفع عنها الحيرة ثالثة أقوال في حجه! حج الرسول في زمانه حجة 

رداً، إ د أن يكون واحدة، شو إن شئت مف راً، الب اً، إن شئت معتم ن شئت قارن
ه السالم في الحديث  الحق واحداً؛ ألن الحق ال يتعدد، ولذلك قال الرسول علي

ه: اس عن اكم  «الذي تسمعونه دائماً، لكن قل من ينتبه النحراف الن م الح إذا حك
  .»فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد 

أ ا خط ألة إم ج، إذاً: المس ألة الح ي مس وال ف ة أق اك ثالث واب، فهن ا ص ، إم
م ال  ه؛ ألنه ة إال حجة واحدة في آخر حيات ه المبارك ا حج في حيات الرسول م



  يعلمون، أو يعلمون لكن يحيدون، وكما يقال: أحالهما مر.
ا رسول هللا،  إن النبي  لما وقف على الصفا، فقال له رجل من الصحابة: ي

ال:عمرتنا هذه . ألن الرسو  «ل كان قارناً جامعاً بين الحج والعمرة، ومع أنه ق
أحلوا  رة، ف ا عم دي، ولجعلته ا سقت اله لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم

ل »أيها الناس!  ائل وهو في أسفل جب ك الس ، أي: اجعلوا حجكم تمتعاً، قال ذل
ال: "الصفا ، د؟ ق ذا أم لألب ا ه ل أل «يا رسول هللا، عمرتنا هذه ألعامن د ب د األب ب

د،  »" ي لألب ول أم ه ا أصحاب الرس ية لن ا، أي: خصوص ذه لعامن ا ه عمرتن
ين  «فقال: ة، وشبك ب وم القيام ى ي بل هي ألبد األبد، دخلت العمرة في الحج إل

ل  ؛»أصابعه عليه السالم  ماذا يريد المسلمون أوضح بياناً من هذا الكالم الممث
ى اآلن تجد عملياً بتشبيك األصابع؟ دخلت العمرة في ا ة، إل لحج إلى يوم القيام

اً،  اً، أن تحج متمتع مشايخ كباراً يخيرون الحجاج أن تحج مفرداً، أن تحج قارن
ران، بشرط أن يسوق الهدي من  الرسول  ألغى هذه الِحجج كلها إال حج الق

نم من  دي، واحد يشتري الغ ذي الحليفة وبالنسبة لنا هنا، ما فيه اآلن َسْوُق اله
القين  مفة ويركبها معه في السيارة، خاصيذي الحل أن ... ومهندسين، ويمكن ح

  لحاهم شان العيد ...إلخ، المقصود هذا غير واقع.
إذاً: لم يبق عندهم؛ ألن الذي يحج قارناً ويسوق الهدي بيكون جمع بين الحج 

تقبلت  «والعمرة، يكون صدق عليه هذا الحديث، لكن نسي قول الرسول: لو اس
ولجعلتها عمرة،  -أي: من ذي الحليفة -ا استدبرت لما سقت الهدي من أمري م

أمرهم  ،»فأحلوا أيها الناس!  ران ف الذين ما ساقوا الهدي معناه أنهم يريدون الق
يمن  ي ال ان ف ه ك الى عن ب رضي هللا تع ي طال ن أب ي ب ى عل وا، حت أن يتحلل ب

ه أن  اً، فبلغ ا آنف ا ذكرن ه السالم كم ن الرسول علي اً م ي مبعوث ذه  النب ي ه ف
السنة حاج، فيمم شطر المسجد الحرام، لكنه ما بيعرف شو نوى الرسول، فلبى 
دوم  ة وطاف سعى الق ى مك ا جاء إل ه السالم، لم بأنه حج كحجة الرسول علي
دخل على زوجته فاطمة ، فرآها حالة متهيئة الستقبال زوجها، والبخور يعمل 

ي عمله في خيمتها، قال لها: ما هذا؟! منكر أن النب ه ب ا، فأخبرت ا ذكه اً عليه
ه ل بيت ديث: أه ي ح ر ف ي أم الم- يعن ه الس رة  -علي ج والعم ين الح وا ب جمع

ا  فلما سمع ذلك منها ذهب إلى النبي  ،وتحللوا ه، أم زال في إحرام وهو ال ي
ه  ال ل ة، فق ا رأى من فاطم ه السالم م زوجته فتحللت، فذكر علي للرسول علي

اذا  «عليه السالم: ي ؟بم ا عل ال: »أهللت ي ي، ق إهالل النب ال: أهللت ب ا  «ق فأن
ى  «وكان علي قد ساق الهدي معه، فقال له:» أهللت بالحج قارناً  إذاً أمسك عل

  ل قارناً بينما زوجته متحللة.ظف »إحرامك 



ة  «فإذاً: قول الرسول عليه السالم: وم القيام ى ي  ؛»دخلت العمرة في الحج إل
  حجاً مفرداً. ال يجوز للمسلم أن يحج

  لماذا يلجأ كثير من الناس اليوم إلى حج اإلفراد؟.
وم! الجهل بالسنة الم اإلسالمي الي ة الع ال  هناك سببان اثنان أحدهما وهو آف

  .»دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة  «:يعلمون مثل هذا الحديث وغيره
المين:السبب الثاني: بعضهم يعلمون ولكن يحققون في أنفسهم قول ر ﴿  ب الع

حَّ  ذبح؟ يخسر ]128[النساء : » َوأُْحِضَرِت اْألَْنفُُس الشُّ يش ي ذبح، ل ده ي ا ب ، م
  ثالثمائة لایر أربعمائة لایر أو أقل أو أكثر، على حسب األثمان.

ام  ة أي ح وال صيام ثالث لذلك هو يحج حجا مفردا وما عليه شيء مطلقا؛ ال ذب
  لده.هناك وال سبعة أيام إذا رجع إلى ب

  لهذا العالج يا إخواننا فقد طال المجلس وعلينا أن نصلي لنذهب مبكرين.
دكم  ابق، ال نري ى التفصيل الس م عل العلم العلم! العلم العلم! عليكم بطلب العل
أن تكونوا جميعاً علماء، لكن نريدكم أن تكونوا علماء بما يجب عليكم من العلم 

وا علم اء بصيامكم؛ ألن الصوم كالصالة، أن تكونوا علماء بصالتكم أن تكون
أما أن تكونوا علماء بالزكاة ولم تجب عليكم الزكاة، أو تكونوا علماء في الحج 
م  م وهو العل ذا الجانب من العل ولم يجب عليكم الحج، فال نكلفكم بهذا، دعوا ه
اً؛ ألن هللا عز  ه إلزام زمكم ب م األول فنل الكفائي للعلماء المتخصصين، أما العل

طلب العلم فريضة  «قد قال في الحديث الصحيح: أمركم بذلك، والنبي وجل 
ر صحيحة  »على كل مسلم  يعني: العلم العيني، أما زيادة ( ومسلمة ) فهي غي

وم لفظة  روايةً، ولسنا بحاجة إليها دراية؛ ألنها من حيث المعنى تدخل في عم
ن ذا م لمة)، وه ة: (ومس ا نطق بلفظ ذلك فالرسول م لم)، ول اس  (مس ل الن جه

ادة ذه الزي ديث به روون الح رهم ي ة، أكث تهم العربي م فريضة  :« بلغ ب العل طل
لمة  لم ومس ي  »على كل مس ى النب بتها إل ة نس ادة باطل ذه الزي ، وال حاجة ه

إليها لغةً؛ ألنها تدخل في عموم قوله عليه السالم: ( مسلم ) وكفى هللا المؤمنين 
  القتال، ولعل لنا في القدر كفاية.

درس جماعة ، وينصب  - 4 هناك أمور تفعلها جماعة التبليغ كالذكر بعد ال
ي  رة ف دوا ثم م يج إذا ل روجهم ، ف د خ ذكر هللا عن جد ي ي المس نهم ف د م واح
ذا؟. (  ى ه يقكم عل ا تعل خروجهم أرجعوا ذلك إلى غفلة من نصبوه للذكر ، فم

00:35:14 (  



درس بشكل هناك أمور تخصصها جماعة التبليغ مثل  السائل :  الدعاء بعد ال
اء  ذكر أثن ى ال ان عل ة، ووضع إنس ي الجول ل الخروج ف دعاء قب اعي، وال جم

  الجولة يسمونه (الدينمو) إذا غفل تفسد الجولة؟ فما حكم ذلك؟.
  ما فهمته. الشيخ :

ذكر هللا،   ه ] ي ذكر [ فهمت ى ال دا عل ون أح ة يبق اء الخروج للجول السائل: أثن
  بالذكر. قصرغير طيب، فقد فإذا كان للجولة مردود 

  وإن كان هذا الحمد هلل بدأنا نسمع تراجعا عنه ويقللونه.
مع األسف، نقول: هذه األمور كلها من الحوادث ومن البدع، ويكفي  الشيخ : 

المسلم السني المتمسك بالسنة البحث السابق، أن هذا لم يكن من عمل السلف ، 
  اتبعناه فيه؛ ومن هنا جاءت البدع.، وإال فكل من جاءنا بشيء استرحنا منهو

ة  ذه الطريق بندية، ه ة من طرق الصوفية اسمها النقش ام طريق عندنا في الش
ى  ذه الضاللة عل تختلف عن الطرق األخرى بضاللة تفوق الطرق األخرى به
اموا  ا أظن أن هؤالء أق ضالالت كلها األخرى، وهي ما يسمونها بالمراقبة، أن

بندية؟ يفرضون مقام المراقبة هذه الضال ة النقش لة، ما هي المراقبة في الطريق
ق،  ى الطري ه عل ق من الشيخ، فيبايع د أن يأخذ الطري على المريد إذا جاء يري
ا يراقب  ه أن يراقب هللا، وإنم ويشترط عليه أنه إذا جلس يذكر هللا فال يجوز ل

ذا الش ق ه ا الشيخ؛ ألن هذا المريد ال يستطيع أن يصل إلى هللا إال بطري يخ، أم
ذي يوصله،  و ال يخ ه ا الش ى هللا، إنم ذه ال توصله إل ول هللا فه نة رس اع س اتب

ان يمشي مع  -وهذا في رسائل مطبوعة-ويذكرون  أن هؤالء أحد المشايخ ك
ه السالم  مريد له بعد أن أخذ منه البيعة أن يطيعه، قياساً على أخذ الخضر علي

َّبِعَُك َعلَى  ﴿ البيعة من موسى: ْن َهْل أَت َك لَ اَل إِنَّ ا ُعلِّْمَت ُرْشداً * قَ أَْن تُعَلَِّمنِي ِممَّ
  ].67-66[الكهف: ﴾تَْستَِطيَع َمِعي َصْبراً 

د  د المري ى شط البحر، فأخذ الشيخ بي ى وصال إل د حت ومشى الشيخ والمري
ول  اك بالقصة تق درج، ه ر يت ون أن البح ر، وتعرف ي البح د أن يخوض ف يري

ا وآمنوا أن هذه القصة صح د لم يحة ومطبوعة، قال الشيطان إذا وسوس للمري
الُّ الشيطان: كيف  أحس بالغرق المريد جا بَدُه  يستغيث باهلل عز وجل، إيش ق

وعرف شو  -زعموا-أنت تستغيث باهلل وتترك الشيخ؟ قام الشيخ كاشف المريد 
المين،  رك رب الع تغيث بالشيخ وتت ا بيجوز أنت تس ه م وسوسة الشيطان، أن

ال الشيخ  ي، فاستغاث  الشيخ:كاشف الشي هذا، ق ا؟ الزم تتبعن شو وصيتك أن
ى الش بالشيخ ومشى ذه معه في البحر حتى وصلوا إل اهلل وأنق ر ب اني!! كف ط الث



ذا  ذي ال ينصح هو الناصح! الشاهد: ه الشيخ من الشيطان! وكان الشيطان ال
ون: إذا جلست مما يقولون هناك من فوائد ربط المريد قلبه بقلب الشيخ، فيقول

  تذكر هللا ال تراقب رب العالمين؛ ألنك ال تستطيع، وإنما راقب الشيخ.
وظهرت في اآلونة األخيرة قبل أن آتي هنا بأكثر من أحد عشر سنة ظاهرة 

ذا  ة هك ت القبل ة إذا كان ذه الغرف ل ه بنديين، مث ؤالء النقش وت ه ي بي ثالً -ف  -م
ى فصورة الشيخ في صدر المكان، وحولها لمبات  د تتجل ور، بحيث أن المري ن

الى،  له هذه الصورة التي ينبغي أن يراقبها وال يراقب رب العالمين تبارك وتع
ذا  ريفة، هك موها رابطة ش ة يس ة األعجمي ة، وباللغ ش؟ رابط موها إي ذه بيس ه
د  ربط قلب المري ذه الرابطة؟ استحسنوها ل ن جاءت ه يلقنون مريديهم، من أي

  بقلب الشيخ.
د الجماعة من أين جاءوا  بهذا الذي يجلس في المسجد يذكر هللا (الدينمو) ويم

ى  ذا المفروض حت هناك بمدده؟ هذا أوالً: يفترض أن يكون من الصالحين، ه
ذا الرجل  ذا أن ه ى ه خ، ومعن ه إل ع رب ره، وارتباطه م ي ذك ون مخلصاً ف يك
ي  التوفيق ف دهم ب ذي يم و ال ه ه الح، وأن ل ص فة أن رج وه ص وه، أعط ورط

  في دعوتهم، فال شك أن هذا من البدع الكثيرة وما قبلها كذلك. خروجهم
ة  دعو والبقي دهم ي اعي؛ أح كل جم درس بش ان وال د البي دعاء بع ائل: ال الس
والت  كيل الج د تش ة، بع ى الجول روج إل ل الخ دعاء قب ذلك ال ون، وك يؤمن
  يخرجون فيقف على باب المسجد فيدعون بدعاء متعلق بالجولة، ما حكم هذا؟.

  كل هذا يأتي من الجهل بالسنة، ونسأل هللا أن يعلمنا ما ينفعنا . شيخ:ال 
الس  - 5 و ج درس وه درس أن ي نة للم غ ( إن الس ة التبلي ول جماع ل ق ه

ده ) صحيح؟. (  والسنة للداعي أن يدعو إلى هللا وهو واقف ممسك العصا بي
00:42:37 (  

ا تقول جماعة التبليغ : إن السنة للمدرس أن ي السائل :  اً، أم لقي درسه جالس
ذا  ه ممسكاً بعصا فهل ه ى رجلي ائم عل ى هللا وهو ق الداعي فالسنة أن يدعو إل

  صحيح؟.
يخ :  نة  الش ين الس ون ب م ال يفرق ع أنه ال للتوس ه  مج ا في ذكرنا م ا بي ذا م ه

ا  المحجم له ه عصا تسمى ب ان ل التعبدية والسنة العادية الرسول عليه السالم ك
ت تنصب ل ة، وكان ت عكف لى كان ي المص ة ف لى، خاص راء إذا ص ي الع ه ف

ا  ه السالم للحاجة، كم تنصب له ليصلي إليها، فهذه كان يستعملها الرسول علي
َك  ﴿ جاء في قصة موسى عليه السالم حينما سأله ربنا عز وجل: َك بِيَِمينِ َوَما تِْل



شُّ بِ  ا َوأَُه أُ َعلَْيَه اَي أَتََوكَّ َي َعَص اَل ِه ى * قَ ا ُموَس ا يَ َي فِيَه ي َوِل ى َغنَِم ا َعلَ َه
َرى  آِرُب أُْخ ه: ﴾َم ن 18-17[ط ات، م ن الحيوان ه الوحوش م دفع عن نفس ] ي

اذا  البشر... إلخ، لكن إذا خرج من بيته إلى المسجد، وهو قوي البنية شاب، فلم
دة:  ذه القاع ون ه م أوالً: ال يعرف يتكئ عليها؟! لكن أنا أدري ما هو السبب: إنه

ين ق ب ا  التفري دي فيه ي نقت ي الت ادة: ه نة العب ادة، س نة العب ادة وس نة الع س
ا،  ه السالم فيه اع الرسول علي ا باتب ا كلفن ادة م نة الع بالرسول عليه السالم، س
اء  ة بيض د وضع عمام ائم، واح ن العم اً م كاالً وألوان ر أش ا أنظ ا هن ثالً: أن م

ال، وفوقها عقاالً، فهذا خالف السنة بزعمهم، وآخر وضع بيضاء ل ا عق يس فيه
هذا وافق السنة بزعمهم، وثالث وضع حمراء أو نقاطاً حمراء إلخ، هذا خالف 
ا  ا له السنة، أو وضع قلنسوة مزخرفة فيها نقوش جميلة، أيضاً خالف السنة! م
ادات تختلف  ادات سنة الع عالقة كل هذه القضايا بالسنة التعبدية، هذه سنة الع

ائم عن سنة العبادات، فهذا هو السبب  دعو وهو ق ة ي وا الداعي م جعل األول أنه
  متكئ على عصا.

رءون  م يق نهج علمي، أنه ه م السبب الثاني: وهذا يجب أن تحفظوه جيداً؛ ألن
ون  »العصا سنة األنبياء  « في األحاديث: م ال يفرق ذا حديث موضوع، فه وه

ا  ى الحديث الموضوع كم دون عل ين حديث صحيح وحديث ضعيف، فيعتم ب
د يعتمدون عل لم أن يعتم ى العصا، وكل هذا االعتماد ليس بالذي يحسن من مس

  عليه.
ى هؤالء أن  والبحث في الحقيقة طويل وطويل جداً، لكنني أريد أن أقول: عل

رين  «يعنوا بدراسة السنة، فهي كما قال عليه الصالة والسالم: يكم أم تركت ف
ن يتفرق نتي، ول اب هللا وس ا: كت ي لن تضلوا ما إن تمسكتم بهم ردا عل ى ي ا حت

ذه  »الحوض  رة ه أن الخصلة األخي ا يسمونه -وأخونا أبو الحارث يبشرنا ب م
اس  -بالدينمو ي تبصر الن لفية الت دعوة الس ر ال بدأت تقل، وأنا أرجو هذا من أث

ة ال  ة العلمي ن الناحي نهم م رقين، لك اً متف م أحزاب انوا ه دينهم، وإن ك اً ب جميع
ديم يستغنون عن التثقف بالثقافة ال م من الق ا أعل ياً -سلفية ، أن ذا نس وأظن أن ه

 ً يا فرة  -منس ام أو س دة الطع ى مائ وا عل انوا إذا جلس م ك غ أنه ة التبلي عن جماع
ديث: اك ح ه هن اذا؟ ألن يط، لم و بشيء بس الملح، ول دؤوا ب ام ب دأ  «الطع ن ب م

بعين داء  ر س ي ش الملح ُكف ه ب ديث: »طعام ذاك الح ديث ك نة « ح ا س العص
اء  ن  »األنبي راث م ين الت بهلالً ب ذا س ون هك م يعيش ه؛ وألنه ديث ال أصل ل ح

ا  ون بكل م م يعمل م يصح، فه ا ل األحاديث التي فيها ما هب ودب مما صح وم
ول م، ال أق دهم عل يهم عن ا ف معون، م ذا يس ي  ه ا أعن ة اآلن، أن بة للعام بالنس



اب الصحابة،  ا عن كت ا تكلمن اً حينم االً آنف ا خاصتهم؛ ألننا قدمنا مث ه م وأن في
ذي ال يسمن وال  هب ودب، وهم يستقون من هذا المعين، وفيه الشيء العكر ال

  يغني من جوع، وبهذا القدر كفاية والحمد هلل رب العالمين.
ا و  - 6 م ال تبطلونه هل نفهم منكم إبطال دعوة جماعة التبليغ بالكلية أم أنك

  ) 00:48:44إنما تطالبون بإجراء إصالحات عليها؟. ( 
ى حل جماعة  السائل :  دعون إل تم ت ي سمعناها: هل أن ة الت خالصة لألجوب

ر من  ه كثي ذي حصل علي ع العظيم ال رغم من النف ى ال اً، عل التبليغ حالً مطلق
ا  العوام، أم أنكم تدعون إلى إبقائها ولكن مع إجراء تصحيحات وتصويبات لم

  اعتادته من مخالفات شرعية وأصول بدعية ؟.
اك أظن س الشيخ :  ا هن ا قلن ذا السؤال ضمناً حينم بق أيضا الجواب عن ه

  وهنا: عليكم أن تتعلموا قبل أن تخرجوا، هذا هو الجواب.
  بمعنى تصحيح؟. مداخلة:
  تصحيح الطريق الذي يسلكونه. الشيخ:

د من  مداخلة: ذلك الب رة، ك اً لألحاديث ومختصرات كثي ك تخريج سمعنا عن
  أن توليه العناية. في هذا الكتاب -إن شاء هللا-جهدك 

ا في  الشيخ: راح، وادعوا لن ذا االقت ق ه وفقني لتحقي أنا أقول: أرجو هللا أن ي
  ظهر الغيب.

  سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
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